
N A P K E L E T 

AZ U T O L S Ó C Á R N É . 
Előszó. FE K E T E leveles ládában megfakult írások ezek, asszonykézzel, 

asszonylélekkel irott , tragikus életsorsról szóló levelek. Egy 
nagy, hatalmas ország koronás asszonyának levelei, amelyeket 

a világháború véres esztendői a lat t írt felséges urának, II. Miklósnak, 
a minden oroszok cárjának. A vörös rém durva kézzel tépte fel a cár 
leveles ládá já t és kidobta a világba a sorsüldözött asszony írásait. 

A bonyolult, szertelenségekre hajló asszonyi léleknek a levelek-
ben való közvetlen megnyilatkozásai, a cárné életének szomorú rejtélyé-
hez vezetnek. És mintegy válaszként jönnek az elhangzott vádakra, 
amelyekkel a szerencsétlen véget ért uralkodópárt illették. Szinte oly-
képen, mintha a cárné belső életének, érzelmi világának felfedésével 
öntudatlanul igazolná magát az utókor előtt. 

A levelek csodálatosan éles világot vetnek a tragikus sorsú asz-
szony lelki világára, nemcsak az oroszok egykori cárnéját, de az anyai 
örökség terhe alat t ingadozó vallási extázisba menekülő férjét , Orosz-
országot féltő és töprengéseivel önmagát is kínzó, beteglelkű asszonyt, a 
gyermeke életéért rettegő anyát állítva elénk. Leveleinek olvasása után, 
minden ítélettel szemben, csak sajnálni lehet. Mert hiszen a hatalom csu-
pán a meg nem értettek kínzó tövisét, örökös aggodalmát hozta számára. 

A levelek megjelenítik előttünk a szép, szomorú hesseni Alicét, 
a túlfinomult idegzetű, sejtelmekkel vívódó, könnyen befolyásolható, 
kora ifjúságától kezdve miszticizmusra hajlamos, csodákban hivő her-
cegnőt, akit végzete egy idegen birodalom multaktól terhes trónjához 
vezetett, amikor sorsát elválaszthatatlanul összeforrasztotta Miklós 
orosz trónörökös sorsával. 

Alice hercegnő, a szentpétervári udvarnál való bemuta t ta tása első 
percétől kezdve szívébe zár ta a jóságos, de akaratnélküli Miklós nagy-
herceget és ez a szerelem egész életén á t kísérte. Huszonegy éves házas-
sági évfordulójukon is egy fiatal menyasszony gyöngéd érzelmességével 
ír felséges urának. 

A cárnénak egyik főbűnéül idegen származását rót ták fel ellen-
ségei, habár az ortodox hitre való áttérése u tán jóformán teljesen orosz 

l e t t , az oroszok minden hibájával . Lelkében a józan protestáns hitet, 
egyszerre minden egyebet elhomályosítón az orosz ortodoxizmus fog-
lalta el a maga miszticizmusával, babonáival. 

Az amúgy is túlérzékeny asszonynak lelki egyensúlyát még inkább 
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megzavarja a trónörököst sóvárgó, hosszú évek reménytelen várakozása 
és csalódása, majd a várva-vár tnak eljövetele után, az egyetlen fiú 
életéért való állandó rettegés és aggodalom. Ezek a körülmények érthe-
tővé teszik azt a rendkívüli, szuggesztiv hatást , melyet a csodatevő 
hírében álló Rasput in a fejedelmi asszony beteg lelkére gyakorolt. Isten 
küldöt t jé t , gyermeke megmentőjét lá t ta az egyszerű pópában, aki saját 
céljai elérésére használta fel a cárné hiszékenységét. Mikor a politika 
egén baljóslatú felhők tornyosultak, amikor messzi halálmezőkön ezer-
számra hullottak el az emberek, amikor a bolsevizmus előhirnökei a poli-
tikai merényletek és összeesküvések mind gyakoribbá váltak, akkor is 
csodákat vár t tőle. Rasput in hipnotikus erejénél fogva úgy játszott 
a töprengő, önmagát kínzó asszonyi lelken, mint engedelmes hang-
szeren. Mindazt, amit Rasput in jónak lát vele elhitetni, azt ő átszug-
gerálja a gyenge cárra, aki teljesen felesége befolyása alat t áll. A hisz-
tériára hajlamos cárnénál valóságos belső kényszer ez a szívósság, 
amellyel a lelkébe oltott meggyőződéseket másokkal is el akar ja fogad-
ta tn i . Hova tovább szinte fizikai fájdalom érzik ki leveleiből, amikor 
akara tá t nem t u d j a kedve szerint megvalósítani. 

És attól az órától kezdve, mikor Miklós cár, a cárné kívánságára 
Oroszország válságos napjaiban átveszi a hadsereg főparancsnokságát, 
egy beteglelkű asszony vezeti az óriás birodalom belügyeit és Orosz-
országgal együtt a Romanovok dinasztiája is lassan, de biztosan sod-
ródik kikerülhetetlen tragédiájához. 

A tehetetlen, gyenge Miklós cár pedig, a «fantomkirály», aki soha-
sem érezte á t azt a hivatást , mely ősei t rónján reá várt , bár legjobb 
indulat tal volt eltelve népe iránt, de báb volt a cárné kezében, bénultan 
vár ta a feléje gördülő végzetet. 

Sokféleképen írtak a gyászos sorsú fejedelmi párról, sok vád illette 
őket, kivált a szerencsétlen cárnét, de talán azok, akik elolvassák leve-
leit, akik az uralkodón á t az embert, az asszonyt keresik benne, meg-
értik a töprengő léleknek öntépő viaskodásait és gondolatban elküldik 
szánalmukat a legszomorúbb fejedelmi asszony sírjára. 

No nonsense. 

Úgy kezdődik, mint egy bájos mese. A szép, álmodozó lelkű herceg-
kisasszony, a fénytől, pompától csillogó fejedelmi udvarnál meglátja 
a kedves, jóságos tekintetű királyfit és i f jú szíve megtelik i ránta forró 
szerelemmel. Épen, mint a mesékben, a csöndes hercegi palotában 
évekig álmodozik szíve választott járól és a várva-vár t álomlovag egy 
nap megtér messzi útjáról, eljön a szerelmes hercegleányhoz és arany-
koronát tesz szőke fejére. Csakhogy a mesékben mindig boldogság vár 
a szerelmesekre, ez a mese pedig a világtörténelem színpadán játszódott 
le és a fejedelmi korona, melyet Miklós trónörökös t e t t a hesseni her-
cegnő fejére, a fá jdalom töviskoronája volt. 
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A korona első tövise akkor szúrta meg először a hercegnő túl-
érzékeny lelkét, mikor az orosz diplomácia őt szemelte ki Miklós trón-
örökös feleségéül és mint fiatal leányt bemuta t t ák a szentpétervári cári 
udvarnál. 

Hesseni Alice, szabályos arcvonásai dacára is, inkább elmosódó 
jelenség v o l t ; hideg, tartózkodó modorú, aki nem tudo t t maga i ránt 
rokonszenvet ébreszteni. Sándor cárra kedvezőtlen benyomást te t t , az 
orosz arisztokrácia idegenkedve fogadta. Ennek a látogatásnak a tövise 
mindigre benne maradt a hercegnő lelkében. Részben talán ez a hideg 
fogadtatás volt az oka, hogy a későbbi cárné sohasem tudo t t felmele-
gedni a szentpétervári társaság iránt . Virubova asszony — aki utóbb 
olyan fontos szerepet já tszot t az orosz földre szakadt hesseni hercegnő 
életében — emlékirataiban elbeszéli, hogy a cárné sokszor panaszkodott 
előtte a barátságtalan magatar tás miat t , melyet az orosz társaság első 
szentpétervári látogatása alkalmával i ránta tanusí tot t . 

Hesseni Alice hercegnő, rövid látogatása u tán visszatért Darm-
stadtba, szívében egy mindent betöltő nagy érzéssel. 

I I I . Sándor cár pedig ugyanekkor utazni küldte a trónörököst, 
hogy eltávolítsa attól a híres szép szentpétervári táncosnőtől, aki túl-
ságosan közel férkőzött fiatal szívéhez. A táncosnő befolyása dacára is 
ebben az időben Miklós nagyherceg, naplófeljegyzései szerint, szívesen 
gondol vissza Alicéra : «Istenem, mennyire szeretném meglátogatni 
Alicét, ha most nem találkozhatom vele, egy egész évig várnom kell, 
amíg lá tha tom és ez a hosszas várakozás nehezemre esik». 

Semmi kedvet sem érzett az utazáshoz. Elindulása előtti estén még 
ezt írja naplójába : «Szomorú és levert vagyok». 

A trónörökös beutazta Egyiptomot, Indiát . J apánban egy fana-
tikus hívő merényletet kisérelt meg ellene, de György görög herceg 
kardjával felfogta a trónörökösnek szánt halálos csapást. 

Miklós nagyherceg egy év alat t teljesen elfelejtette a táncosnőt 
és már csak a szőke hesseni Alicéra gondolt. 1894-ben megint szóba 
kerül a hesseni hercegnővel való házasság kérdése. 

Sándor cár rohamosan hanyatló egészsége is sietteti a végleges 
döntést. Bár a cár eleinte nem sok hajlandóságot mu ta to t t ehhez a házas-
sághoz, végül mégis beleegyezését adja . 

Miklós trónörökös fényes udvari kísérettel Coburgba utazik, hogy 
megkérje a hesseni hercegnő kezét. Kíséretében volt egy udvari pap is, 
kire az a misszió várt , hogy a jövendőbeli cárnét áttérítse az ortodox 
vallásra. 

Alice hercegnő legszebb álmát lá t ja megvalósulni, de a beteljesedés, 
a végleges «igen» kimondása előtt, valami határozatlan félelem szállja 
meg, fájó megdöbbenéssel tölti el a gondolat, hogy vallását megtagadva 
az ortodox egyházba lépjen. 

Lelke talán megsejti a jövőt, álmatlan éjtszakák töprengései talán 
megidézik a Romanovok t rónja mögött II . Sándor véres a lakjá t és a 
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fiatal hercegnő sötét sejtelmektől gyötörve úgy képzeli, a megölt cár 
véres árnyékot vet a trónhoz vezető útra . 

Alice habozni kezd, nem tud határozni és töprengéseitől kínzottan 
nagyanyjához, Viktória angol királynéhoz fordul tanácsért . 

Viktória unokájának aggodalmas levelére lakonikus sürgönyválaszt 
küld : «No nonsense». Semmi ostobaság . . . 

Ké t szó csupán, két, ellentmondást nem tűrő szó, amely meg-
pecsételte hesseni Alice sorsát. 

A határozat lan lelkek megalkuvásával fogadja el a felsőbb hatá-
rozatot. Érzi, t ud ja , hogy most már nincsen visszatérés. Mennie kell 
a számára kijelölt úton. 

A trónörökös, ki az első napokban még arról panaszkodik napló-
jában, hogy Alice vonakodik áttérni, néhány nap mulva boldogságtól 
túláradó szívvel számol be élete nagy eseményéről : «Életem gyönyörű, 
felejthetetlen napja, ma jegyeztem el drága, egyetlen Aliceomat». 

Az eljegyzést követő napok és különösen az a boldog hónap, melyet 
a fejedelmi jegyespár Windsorban, a Viktória királynőnél töltött , elűzte 
a sötét á rnyakat a szerelmes menyasszony szivéből. 

A cári pár. 

Sándor cár betegsége mia t t siettették a trónörökös esküvőjét, de 
a halál megelőzte a menyegzőt. Hiába hívták a nagybeteg cár ágyához 
a legjelesebb orvosokat és a csodatevő hírben álló papokat , már senki 
és semmi sem segíthetett ra j ta . 

A trónörököst mélyen megrendítette a ty ja halála, csak meny-
asszonya leveleiben talál vigaszt gyermeki bánatára . 

Az uralkodás súlyos gondja minden átmenet nélkül, szinte vára t -
lanul szakadt a trónörökös vállára. Úgyszólván az iskolaszobából került 
a t rónra. Naplófeljegyzései híven tükrözik az i f jú trónörökös gyermeteg 
kedélyét és hű képet nyuj tanak arról a gondtalan — gyermekkori bará-
tok között tö l tö t t — vidám életről, amelyet egy hatalmas birodalom 
várományosa még húszéves korában folytatot t . 

Miklós nagyherceg nem bir tudatával a reá váró nehéz küldetés-
nek. A politika i ránt semmi érdeklődést sem muta t . Egyedül a vadászat, 
a katonai díszszemlék kötik le érdéklődését. 

Wit te gróf elbeszéli emlékirataiban, hogy mint pénzügyminiszter 
javasolta volt Sándor cárnak, hogy a szibériai vasút építése céljából 
alakítson egy bizottságot és nevezze ki Miklós trónörököst a bizottság 
elnökévé. 

A cárt nagyon meglepte a javaslat . 
— Hogyan? Hiszen Ön jól ismeri a cárevicset. Beszélt-e már vele 

valaha komolyan? 
— Nem, Sir, nem volt szerencsém a trónörökössel komolyabb 

tárgyú beszélgetést folytathatni . 
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— A cárevics még teljesen gyermek, nincsen semmi ítélőképessége. 
— Sir, ajánlom, vezesse be a trónörököst minél előbb az állam-

ügyekbe. 
Ez a párbeszéd is bizonyítja, hogy a trónörököst nem úgy nevelték, 

hogy a reá váró nehéz hivatást méltón betölthesse. 
A naiv lelkű, i f jú uralkodó készületlenül, hirtelen talál ta magát 

szemben népe aspirációival. Aty ja halála u tán az ország reménysége az 
új uralkodó felé fordult. Tőle vár ták azoknak a politikai újí tásoknak a 
megvalósítását, amelyeket a liberális érzelmű II . Sándor cár, erőszakos 
halála mia t t már nem tudo t t életbe léptetni és amelyeket fia, az autokra ta 
érzelmű III . Sándor nem fogadott el. Miklós nagyherceg az autokratiz-
mus kultuszában nőt t fel. A kiforratlan gondolkozású i f jú , mestere és 
tanára, Pobiedonostsev meggyőződéseit vallotta. Azonkívül olyan nagy 
tisztelettel viseltetett a ty j a emlékei iránt, hogy az autokrat ikus kor-
mányzást, a tyjá tól reámaradt szent örökségnek tekintet te , melyet köte-
lességének t a r to t t érintetlenül megőrizni. 

Ezek a körülmények már megvetették az a lapját az ú j uralkodó 
és népe közötti első lelki összeütközésnek. 

Hesseni Alicéval való házasságát sem nézték jó szemmel, mert 
benne eleitől kezdve az idegent, a német hercegnőt lá t ták. Pedig hesseni 
Alice, akit ekkor már Alexandra Feodorovnának hívtak roppant biro-
dalmában, csak külsőleg volt német. Anyjá t korán elvesztette, nagy-
anyjánál, Viktória angol királynőnél nevelkedett. Lelkileg hirtelen vált 
orosszá és férje iránti nagy szerelmén keresztül megszerette az országot, 
amelynek uralkodónője let t . 

Az udvari gyász mia t t az i f jú fejedelmi pár boldog magányban és 
visszavonultságban tölti házassága első hónapjai t . 

Miklós e l ragadtatot tan ír ja naplójában : «Mindennap hálát adok 
az Istennek, hogy ilyen boldogságot j u t t a to t t osztályrészemül. Ezen a 
földön senki sem kívánhat magának nagyobb üdvösséget». 

Ugyanekkor Alexandra Feodorovna, aki már jegyességük együtt-
léte alat t is egy-egy szerelmes verset és gondolatot írt széljegyzetnek a 
naplóba, ezt ír ja : "Sohase hi t tem volna, hogy a világon két ember között 
ilyen tökéletes boldogság, ilyen mélységes megértés létezhessék. Szeretek 
és ez a szó egész életemet magába foglalja». 

A koronázás 1896 május 15-én nagy ünnepélyességek között ment 
végbe. A díszes bevonulás Oroszország régi fővárosába — a fiatal cár 
ragyogó kíséretével, a drága prémekbe, selymekbe öltözött fejedelem-
nők, az aranyos hintók — az ezeregyéjtszaka tündérmeséibe illő káprázat 
képét nyuj to t ták . 

A koronázásnál, egy önmagában véve jelentéktelen incidens tör tént , 
amely azonban a cári párra mély benyomást te t t . Mikor a cár, fején a 
koronával és vállán a császári palásttal az oltárhoz lépett, a Szent András-
rend lánca lecsúszott nyakáról és lába elé esett. A babonás cári pár ebben 
az incidensben eljövendő szerencsétlenségek baljóslatú előjelét lá t ta . 
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A koronázási ünnepélyt követő hagyományos bál másnap zajlott 
le. Ezen az ünnepen a hölgyek az udvari et iket t szerint előírt nemzeti 
viseletben jelentek meg. A cárné ruhája vakítóan csillogott a fejedelmi 
ékszerek fényétől : arannyal, ezüsttel gazdagon átszőtt uszályát a szol-
gálattevő kamarások vit ték. Minthogy a díszruhák nem illettek a modern 
táncokhoz, kizárólag csak polonaiset táncoltak. 

Az emlékezetes este u tán az ünnepélyek, mulatságok végnélküli 
sora következett . 

A hodinkii katasztrófa, mint sötét jóslat félelmes jajszava kiál tott 
bele a mulató város táncos hangulatába. A hodinkii síkon nagyszabású 
népünnepélyt rendeztek, élelmiszer- és ajándékkiosztással egybekötve. 
Az ünnepélyt megelőző éjtszakán a nép nagy tömegben tódult ki a mu-
latság színhelyére. Az árkok, gödrök eltakarására szolgáló deszkapadozat 
beszakadt a tömeg súlya alatt . Óriási pánik keletkezett és körülbelül 
kétezer ember lelte halálát az árkokban. 

A rendőrség csak hajnalban értesült a szerencsétlenség felől. Gyor-
san munkához lá t tak, hogy elszállítsák az emberroncsokat, de minden 
igyekezet dacára is, mikor délben a cári pár kíséretével megjelent, hogy 
az ünnepélyt megnyissa, borzalmas lá tvány tárul t eléje. A fejedelmi pár t 
mélyen lesuj tot ta a szerencsétlenség. 

Eleinte Moszkva kormányzóját okolták a katasztrófáért . De a bűn-
bakot kereső népharag lassanként oktalanul a cárné ellen fordult, akit 
sokan, eleitől kezdve, ellenséges érzéssel lá t tak a cár oldalán és akinek 
nem tud ták megbocsátani, hogy a várva-várt trónörökös helyett leány-
gyermeket hozott a világra. A babonások mindenüt t rebesgették, hogy 
balvégzetet hozott az országra, mert Sándor cár az ő érkezése u tán halt 
meg. A hodinkii szerencsétlenség ú jabb tápot szolgáltatott az igazság-
talan vádakhoz. És a cárné, az ellenséges légkörben, tapasztalatok, 
tanácsadó barátok nélkül, idegennek érezte magát és bár tele volt jó 
szándékkal, nem t u d t a magát sem megértetni, sem megszerettetni. 

A fiatal cár helyzete még kényesebb volt. Forró hazaszeretete és 
nagy jóindulata dacára sem értette meg népét. Mindaz, amit tőle vár-
tak, idegen volt a lelkének. Meg volt győződve róla, hogy az ország 
érdeke azt kívánja, hogy a ty ja polit ikáját folytassa. Trónralépése u tán 
a liberális pár t mindent elkövetett, hogy a cár figyelmét a szükséges 
belügyi reformokra felhívja. A Zemstwok, a nép jogi és anyagi helyzeté-
nek javí tását célzó újítások életbeléptetését kérték. Talán, ha a cár 
akkor nem idegenkedett volna az újításoktól, megnyerhette volna népe 
szeretetét. De Miklós a régi hagyományokban nevelkedett és nem értette 
meg az ú j idők új szellemét. Nem lá t ta be, hogy az országot nem lehet 
úgy kormányozni, mint Nagy Péter idejében. Lelkében a tradiciók 
iránti tisztelet, a gyermeki kegyelettel viaskodott. 

Gyermekkori mestere és tanácsadója Pobiedonostsev — aki min-
dennap bejáratos volt az udvarnál — mesterségesen táplál ta a cár lelké-
ben a gyermeki kegyeletet és befolyását felhasználva, csakhamar meg-
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győzte a hiszékeny uralkodót arról, hogy az autokrat izmus presztizsének 
ártana vele, ha teljesítené a Zemstwok kérését. A cár a Miklós-nagy-
teremben fogadta a különböző küldöttségeket és a következő beszéd-
ben válaszolt kérésükre: 

«Örülök, hogy üdvözölhetem az összes társadalmi osztályok kép-
viselőit, akik alattvalói hódolatukat jöttek kifejezni. Én hiszek ezeknek 
az érzéseknek az őszinteségében, de tudomásomra ju to t t , hogy a Zem-
stwok gyűlésén esztelen álmokat tápláló emberek szólaltak fel, akik azt 
kívánják, hogy a nép képviselői részt vegyenek az állami ügyek vezetésé-
ben. Mindenki vegye tudomásul, hogy minden erőmet népem javára 
használom, de az autokrat izmus elveit olyan határozot tan és megmásít-
hatatlanul óhaj tom fenntar tani , mint felejthetetlen emlékű atyám.» 

Ez az emlékezetes beszéd volt az első összeütközés a fiatal uralkodó 
és népe között . Ez képezte a lapjá t az erkölcsi szakításnak az orosz tár-
saság befolyásos köreivel. Egyik fázisa volt a nagy történelmi tragédia 
fejleményeinek. 

A cárné. 

Hesseni Alice melankóliára hajló, elmélázó lélek volt, aki sohasem 
lelte kedvét a fényes udvari mulatságokban. Csodálatos lelki érzékeny-
ségénél fogva mindjobban gyötörte őt a körülmények által a cári pár 
és a vezető orosz körök közé ékelt szakadék. Szomorúan ír ja barátnő-
jének, Rantzau grófnőnek : «Érzem, hogy férjem környezete képmutató, 
hogy senki sem teljesíti kötelességét Oroszországgal szemben. Mindenkit 
csak egyéni célok és előnyök vezetnek. Én napokon á t tépelődöm és 
kesergek, mert látom, hogy fér jem nagyon fiatal és tapasztalat lanságát 
kihasználják». 

A növekvő lelki elhagyatottság mindjobban az okkultizmus felé 
sodorja a cárné miszticizmusra hajlamos lelkét. A fiúgyermek utáni 
folytonos hiábavaló epekedés, a gyakori terhességgel járó szenvedések — 
amelyek nem vál t ják be az anyai szív reménységét — még csak fokozzák 
beteges kedélyállapotát, valahogyan kivonják a való életből és a csodákba 
vetett hi tét táplál ják. 

Nyugat-Európa messzelátó politikusai, akik az oroszországi állapo-
tokat gondosan tanulmányozták, a cári pár életét is figyelemmel kísér-
ték és elhatározták, hogy a cárné sajátságos lelkiállapotát kihasználják. 

Már 1900-ban különböző, t i tokzatos jósok, hipnotizőrök jelentek 
meg a cári udvarnál, akik a fiatal Feodorovna Alexandrát befolyásol-
ták. Nagyon valószínűnek látszik, hogy a rejtelmes egyének között a 
külföldi követségek t i tkos ágensei is beférkőztek az udvarhoz és ilyen-
formán az orosz udvar bizalmas ügyeibe betekintést nyertek. 

Ebben az időben t ün t fel a lá thatáron egy Fülöp nevű csodadoktor, 
akit a két montenegrói nagyhercegnő vezetett be az udvarnál és aki 
rövid idő alat t megnyerte a cári pár bizalmát. Az orosz titkos rendőrség 
ágense csakhamar jelentette a cárnak, hogy Fülöp, zsidó származású sötét 
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egyéniség, aki összeköttetésben áll a szabadkőművesekkel. De Fülöp köz-
ben már annyira behízelegte magát a cári pár kegyeibe, hogy ezek az 
információk nem ár to t tak neki. 

A két montenegrói hercegnő — mint az okkultizmusnak lelkes 
hívei — Fülöp kezdeményezésére spiritiszta szeánszokat rendezett, ame-
lyen a cárné, sőt maga a cár is részt vet t . Fülöp a lá tha ta t lan erőknek 
életsorsokba való beavatkozásáról t a r to t t előadást és elhitette a cár-
néval, hogy rövid időn belül fiúgyermeket fog a világra hozni. De jóslata 
nem vált valóra. A várva-vár t trónörökös nem érkezett meg és Fülöp 
nemsokára t i tokzatosan eltünt. Alig tün t el azonban a láthatárról, máris 
utóda akadt, egykori taní tványa, Papus személyében. 

A belpolitika vezetői és az egyház emberei aggódva figyelték az 
ismeretlen származású, kétes egyének növekvő befolyását a cári udvarnál. 

Azonkívül a papság attól t a r to t t , hogy a csodatevő hírben álló és 
különböző szektákhoz tartozó szemfényvesztők az ortodox egyháznak is 
á r tha tnak . 

Az egyházi és világi hatóságok közbenjárására Papus t csakhamar 
kiutasí tot ták az országból. 

Röviddel ezután más ellenséggel kellett felvenni a harcot. Kelet 
felől sötét viharfelhők gyülekeztek a politika horizontján. A külügy-
miniszter, Lobanof herceg bámulatos nemtörődömséggel siklott el a japán 
kérdés felett, alig méltatva figyelemre a céltudatos, akaraterős sárga fa j 
aspirációit. Utóda is helytelen politikai álláspontra helyezkedett ebben a 
kérdésben és elvetette magjá t a szerencsétlen japán háborúnak, amely csak 
fokozta a társadalom minden rétegében elharapódzott elégedetlenséget. 

A cárné varróműhelyeket állí tott fel, ahol előkelő társaságbeli 
asszonyokkal dolgozott a katonák részére. 

Alexandra Feodorovna ekkor vár ta ötödik gyermekét és hogy hőn 
óha j to t t vágya meghallgatást nyerjen, a cárral a híres saroffi búcsú-
helyre zarándokolt . 

Ez alkalommal a cárné sóvárgása beteljesedett . 1904 július 30-án 
a Péter és Pál erősségről 101 ágyúlövés adta tud tá ra a népnek a cárevics 
születését. 

Az annyira vár t esemény örömujjongást vál to t t ki az emberekből. 
A jövő képéhez fűződő remények egy időre minden rosszat száműztek, 
elfeledtették a keleti vereségeket és az anarchisták összeesküvéseit. Úgy 
látszott , mintha a kis cárevics születése szerencsés változást idézett 
volna elő az Alexandra Teodorovna lelkiállapotában is. Vágyának betel-
jesülése, az új kötelességek, amelyek a trónörökös születésével reá vár tak, 
némileg kiragadták őt a beteges lelkű atmoszférából és közelebb hozták 
a valósághoz. 

A cárné élete valósággal fordulóponthoz jut . Talán, ha a hosszú 
évek sóvárgásán, csalódásain keresztül világra jö t t emberbimbó bevál-
to t t a volna a hozzáfűzött reményeket, egészséges gyermekkacaja vég-
érvényesen meggyógyíthatta volna beteg anyjá t . 
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De a végzet könyvében másképen volt megírva. Alexandra Feodo-
rovna anyai szívére nagy, súlyos megpróbáltatás vár t . A cárevics egész-
ségi állapota komoly aggodalomra adot t okot. Epilepsziás rohamai mind 
gyakrabban ismétlődtek, úgy hogy a köztudatba is beleszivárgott az 
eleinte csak t i tokban sut togot t feltevés, hogy a kis Alexi anyja révén 
örökölte a hesseni család borzalmas betegségét. Az a gondolat, hogy 
önkéntelenül is oka lehet fia betegségének, kínzó aggodalommal töl töt te 
el a szerencsétlen anyát . 

Mialatt az ország belsejében minden forr és izzik, a nép az elvesztett 
japán háború felett kesereg — és az anarchisták lázongó beszédei meg-
találják az u t a t az elégedetlenkedő munkásság szívéhez, elkészítve az 
1905-iki forradalmat —, azalat t álmatlan éjtszakák kínzó csendje meg-
jeleníti a szenvedő anya lelki szeme előtt az ország sötét történelmi 
mult ját . Lá t j a a gyermekgyilkos I. Pétert , az apagyilkos I. Sándort, 
a hitvesgyilkos Katal in cárnőt, amint véres kézzel ülnek a cári trónon. 
Az álom és ébrenlét közötti homályos útvesztőben, látomásaitól gyö-
törve, talán megérzi az ország végzetét és l á t j a inogni a Ramonovok 
trónját a reá nehezedő átok terhe alat t . 

Húgának, a szelídlelkű, szépséges Feodorovna Elisabetának nagy 
hitvesi gyásza — sógorának, Sergius nagyhercegnek meggyilkolása — 
mint sötét baljóslat viharzik á t a cárné lelkén. Amíg a férje gyilkosának 
megbocsátó Elisabeta hercegnő zárdába vonul és jótékonyságnak szen-
teli életét, addig a gyermeke életéért remegő Alexandra Feodorovna rém-
képei elől vallási extázisban keres menedéket. 

Ismeri a tudomány tehetetlenségét és csak Isten könyörületességé-
ben bízik. 

Ebben az időben kezdődik Wiruboff asszonyhoz való barátsága, 
amely a családi és politikai események folyamán mind erősebbé válik. 
Wiruboff Ania, aki leánykorában a cárnő udvarhölgye volt, kis udvari 
hivatalnoknak a gyermeke. Rövid és szerencsétlen házassága u tán a cári 
palota közelében egyszerű kis villában telepedett meg. Az udvari et ikett 
dacára a cárné gyakran keresi i t t fel barátnőjé t . Az igénytelen megjele-
nésű, minden női b á j t nélkülöző, vidékiesen öltözött Ania különös egyé-
niség. Teljesen visszavonulva él, nem vesz részt az udvari ceremóniákon. 
Ez a túlzott szerénység és önzetlenség nyeri meg a cárné bizalmát, aki-
nél — mint legtöbb uralkodni vágyó természetnél — lelki kényszer az 
Ania típusához tartozó emberek pártolása. Talán ez volt a mozgató 
rugója annak az érzelmi láncnak, amely egy hatalmas birodalom ural-
kodónőjét az egyszerű, korlátolt nőhöz fűzte. 

A házasságában csalódott Ania meghasonlott lélek lehetett , akit 
naiv, túlbuzgó hite a babona és misztikum ú t j á ra terelt. Ezen az úton 
találkozott a két asszony. És az emberektől mind jobban visszahúzódó 
cárné — szándékos elszigeteltségében — teljesen a másik hatása alá 
kerül. A való iránti érzék mind jobban távolodik tőle, a csodákban való 
hit mind erősebbé válik lelkében. 
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Életének ebben a válságos idejében a kis trónörökös ú jabb heves 
vérzési rohamot kap. Alexandra Feodorovna kétségbeesik, csodát vár és 
Ania, a vakbuzgó, a segíteni vágyó, ekkor elhozza magával a csodadok-
tor t , aki a vergődő anyának vissza t u d j a adni gyermeke életét. 

És a rémek órá jában — mint maga a végzet — megjelenik a cárné 
életében — Rasput in. Hory Etelka. 

(Folytatása következik.) 

MISZTIKUS ÜNNEPI ASZTAL. 

Az arcán fellegek árnyéka lengett, 
hisz gyermekét nemrég vesztette el. 
Kezében kapa volt, mellyel a hantot 
akarta a gyomoktól tisztogatni. 
Ruhája éjfekete volt. Haladtunk 
némán a város utcáin keresztül. 
S az automobilok rekedt zaja 
összevegyült az út fehér porával. 
Én ifjú voltam, őt a morzsoló 
évek nehéz sora rommá gyötörte, 
és sürgető ikáruszi szavamra 
csak egy megértő sóhaja szakadt. 
A síneken túl nyúlt el a halottak 
csendes köztársasága, melynek érc-
szavára elcsitul az ágyúdörgés. 
A síri drótrács övezte s udvarában 
virágszirmok tárták ki illatos 
ábrándjukat a szárnyaló időnek. 
Szegény fáradt anyám halkan belépett 
a rácsnak ajtaján, mint alvajáró, 
kit vonz a földöntúli holdsugár. 
Az árvácska barátságos fejét 
megsimogatta reszkető kezével, 
aztán egy lángoló muskátlinak 
igazgatá meg véres pántlikáját. 
Mintha otthon lett volna, úgy rendezte 
a természet szelíd leányait. 
Nem tompa sírhalom volt ez neki, 
hanem egy misztikus ünnepi asztal, 
melynek virágos jósága befödte 
a felbomlás rettentő látományát. 

Gulyás Pál 
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